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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 dostává se vám do rukou první letošní občasník. V něm se dočtete o 
ukončených mistrovských soutěžích a o uskutečněných i budoucích akcích, které 
plánujeme v naší jednotě.  
 

Výroční členská schůze 
 
V pátek 12. ledna proběhla tradiční Výroční členská schůze. Začínali jsme opět mší 
svatou ve studeneckém kostele. Programu v orlovně se zúčastnilo celkem 50 členů 
( z toho 48 s hlasovacím právem ) a 2 hosté. Ve zprávě o činnosti byli přítomní 
seznámeni s činností rady v uplynulém roce, s plánovanými akcemi, s vývojem 
členské základny. Součástí zprávy byla i informace o "obnoveném" divadle v naší 
jednotě, o účasti našich běžkyň na mezinárodních hrách FICEP, o přednášce Pavla 
Kalpakcise, o generálním úklidu orlovny a o tradičních kulturních a sportovních akcí 
v uplynulém roce. Ve sportovní části si přítomní připomněli výsledky našich 
volejbalistek a stolních tenistů v dlouhodobých soutěžích, o účasti našich florbalistů 
na mistrovství Orla v Loukově u Semil a o pravidelných míčových hrách pro děti. 
Dále proběhlo zhodnocení využití orlovny v předchozím roce a hlasování o zprávě o 
činnosti. Jana Nováková pak seznámila přítomné s finanční situací v naší jednotě, 
aby byla následně pochválena revizní komisí za bezchybné vedení účetnictví. 
Následovala diskuze, v níž se jednalo mimo jiné o přidělání vitríny na poháry v 
orlovně a o opravě vývěsky u kostela. Diskutovalo se také o budoucnosti ženského i 
mužského volejbalu v naší jednotě. Následovalo občerstvení a volná zábava.  

 
 

Pavel kalpakcis o smyslu života 

  
Ve čtvrtek 15. března nás poctil svojí návštěvou opět speciální pedagog a 
psychoterapeut Bc. Pavel Kalpakcis. Letos nám povídal o smyslu lidského života. 
Jednalo se o velice poutavé téma, které přilákalo více než 50 posluchačů, kteří 
odcházeli nadšeni po téměř dvouhodinové přednášce. 

 
Dorostenci stříbrní v oblastním přeboru 

Jičínska 
 
Celou sezónu se rvali naši dorostenci o to, aby se probojovali do finálové čtyřky 
oblastního přeboru Jičínska ve stolním tenisu. Nakonec se vše podařilo a tým ve 
složení  František  Kuřík  a  Tomáš  Exner ( tito dva hráči odehráli naprostou většinu  
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utkání ) vybojoval druhou příčku v celoročním hodnocení. Díky tomu postoupili naši 
borci do finalového turnaje v Chomuticích, kde se střetla čtyři nejlepší družstva z 
dlouhodobé části. Jednoznačným favoritem celé soutěže byl tým Chomutic, který i 
ve finalovém turnaji na domácí půdě potvrdil tuto roli a jednoznačně porazil všechny 
soupeře. Stejně suverénně si však vedli i naši borci a po vítězstvích 5:0 nad Libání 
a 4:1 nad Starou Pakou se radovali ze skvělého druhého místa. Za sebou nechali 
takové týmy jako Jičín "A" i "B", Hořice, dále Libáň, Železnici - oba týmy mají v 
soutěžích mužů několik týmů. Jak František Kuřík, tak Tomáš Exner jsou velkým 
příslibem pro budoucnost mužského týmu.  
 
Konečné pořadí oblastního přeboru Jičínska 
 
  1. TJ Sokol Chomutice 
  2. Orel Studenec 
  3. TJ Sokol Stará Paka 
  4. TJ Sokol Libáň 
  5. TJ Butoves 
  6. TJ Jiskra Hořice 
  7. TJ Sokol Popovice 
  8. TJ Jičín "A" 
  9. TJ Jičín "B" 
10. TJ Sokol Kopidlno 
11. TJ Sokol Nemyčeves 
12. SK Miletín 
13. TTC Veliš 
14. TJ Sokol Lány 
15. TJ Sokol Železnice 
16. TJ Sokol Valdice 
17. TJ Třešňový květ Žlunice   
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Muži berou bronz v okresním přeboru 
 
Tým mužů, který ještě loni nastupoval v krajském přeboru 2. třídy, nerozjel okresní 
A třídu úplně na špici tabulky, nicméně jak se blížil závěr sezóny, muži se "škrábali" 
tabulkou výše a výše, až se nakonec zastavili na skvělém třetím místě pouhý jeden 
bod od stříbrné medaile. Hlavním tahounem týmu je Jenda Kuřík, kterého úspěšně 
doplňuje jeho syn Martin a další spoluhráči Miloš Tesař a Jan Suja. Téměř 
vyrovnanou bilanci ( 16 vítězství a 20 porážek ) měl v týmu mužů i výše zmiňovaný 
dorostenec Tomáš Exner. 
 
Konečná tabulka okresního přeboru 1. třídy 
 
  1. TJ Spartak Rokytnice n. J. "A"  22 20   2   0   0 218:67 64 
  2. SO Slaná u Semil "A"   22 16   1   5   0 194:123 55 
  3. Orel Studenec "A"   22 14   4    4   0 199:124 54 
  4. TJ Sokol Košťálov "A"   22 14   3   5   0 201:117 53 
  5. TJ Sokol Jablonec n. J. "B"  22 13   3   6   0 196:142 51 
  6. TJ Sokol Horní Branná "A"  22 10   1 11   0 148:160 43 
  7. TJ Sokol Turnov "E"   22   8   4 10   0 158:164 42 
  8. TJ Sokol Bradlecká Lhota "A"  22   9   0 13   0 134:172 40 
  9. TJ Sokol Tatobity "A"   22   6   2 14   0 134:190 36 
10. TJ Sokol Nová Ves n. P. "B"  22   4   4 14   0 122:199 34 
11. Sokol Víchová n. J. "A"   22   2   2 18   0   78:214 28 
12. TJ Sokol Vesec "B"   22   3   0 18   1   96:206 27 
  
 

Volejbalistky mají za sebou nejúspěšnější 
sezónu v historii 

 
Orelský ženský volejbal má ve Studenci již více než dvacetiletou historii. Zažili jsme 
postup z okresního přeboru do krajské B-třídy, postup z B-třídy do A-třídy, dále zase 
nějaké sestupy, mnoho titulů v zimním krajském poháru, medaile z národního finále 
vesnických a zemědělských družstev, medaile z krajských přeborů dorostenek, titul 
orelských mistryň republiky v kategorii dorostenek i žen. I přes všechny tyto 
úspěchy si dovolím tvrdit, že nejúspěšnější sezónu mají ženy za sebou právě letos. 
Přestože chybí odehrát ještě odložené utkání s týmem Bílé Třemešné ( v sobotu 
28.dubna ), na konečném 9. místě už toto utkání nic nezmění. I když se může 
nezasvěcený čtenář divit, co je na "předposledním" místě tak úžasného, 11 
vítězných utkání v krajském přeboru 1. třídy je obrovským úspěchem, zvláště, 
pokud soupeřkami bylo několik týmu s ligovými zkušenostmi ( Slavia HK, Sokol 
Staré Město Náchod, Baník Vamberk, VK Hronov ). Velmi potěšilo i překonání 
tradičních  orelských  rivalek  z  Hradce  Králové.  A  za  největší  úspěch  lze  určitě  
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považovat to, že s každým z týmů dokázala děvčata alespoň v jednom utkání 
zvítězit. Jediný tým, se kterým se to nepodařilo byla hradecká Slavia. 
 

 
 
Konečná tabulka krajské A třídy ( bez utkání Studenec - Bílá Třemešná ) 
 
  1. Slavia Hradec Králové  36 30   4   0   2   104:21 98 
  2. Sokol Staré Město - Náchod 36 21   2   6   7     86:50 73 
  3. Baník Vamberk   36 16   7   5   8     83:57 67 
  4. VK Hradec Králové  36 12   5   2 17     64:75 48 
  5. Sokol Hradec Králové  36 10   6   6 14     65:77 48 
  6. VK Hronov    36 13   1   4 18     61:78 45 
  7. Baník Rtyně v Podkrkonoší 36 10   5   4 17     65:77 44 
  8. Sokol Bílá Třemešná  34   9   6   5 14     59:76 44 
  9. Orel Studenec   34 11   1   2 20     48:74 37 
10. Orel Hradec Králové  36   7   2    5 22     41:91 30 
 

Odložené utkání Studenec - Bílá Třemešná 
se hraje tuto sobotu 28.dubna od 10:00 v sokolovně. 
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Zabíjačka, Studenecké hry, Mölky 
 
Po kladných ohlasech z loňského roku vás všechny srdečně zveme na celodenní 
soutěžení u orlovny spojené s tradiční zabíjačkou. 
 
Akce se letos uskuteční v sobotu 12. května. 
 
  9:00 Mistrovství Studence ve hře Mölkky 

- účastní se dvoučlenné týmy všech věkových kategorií. Hra je jednoduchá a 
mohou ji hrát i ti, kteří ji nikdy nehráli. Přihlášky v den konání do 8:45. 

 
12:00 Studenecké hry 

- soutěže mezi družstvy místních spolků a organizací, soutěže pro všechny, 
jízda na kortouči, štípání polínek, pití piva, hod kohátem, apod. 

 
Celý den budou provázet čerstvé vepřové speciality z dílny Fandy Horáčka. 
Závěr dne vám pak zpříjemní Figury ve stylu folk a country. 
 
Vzhledem k celkové náročnosti akce vyzývám všechny členy k aktivní účasti. 
Pokud čas a chuť s čímkoliv pomoci ( příprava akce, upečení sladkého ke 
kávě, pomoc s čímkoliv přímo na místě - loupání cibule, česneku, špejlování, 
práce s masem, prodej občerstvení, úklid po zabíjačce, . . . ), ozvěte se co 
nejdříve přímo mně. Předem moc děkuji.  
 
Další plánované akce v letošním roce: 
 
  1.9. Studenecké mixy - volejbalový turnaj smíšených družstev 
  2.9. Dětské soutěžní odpoledne 
  8.9. Letní bál s kapelou Levou rukou band v sokolovně 
17.11. Svatomartinský folkový večer 
 
Přeji všem krásné jarní dny.  
        Za jednotu Orla ve Studenci V. Urban 


